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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

karyawan PT. Semarang Makmur, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima, yaitu adanya 

hubungan positif yang sangat signifikan antara keterlibatan 

kerja dengan quality of work life, semakin tinggi keterlibatan 

kerja semakin tinggi pula quality of work life pada karyawan 

dan semakin rendah keterlibatan kerjanya semakin rendah 

pula quality of work life yang dimiliki oleh karyawan.  

2. Sumbangan efektif yang diberikan oleh keterlibatan kerja 

pada quality of work life adalah sebesar 49,28%.  

 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan, serta 

kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa 

saran, diantaranya yaitu  

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitin diatas, 

diketahui bahwa keterlibatan kerja karyawan memiliki peran 

yang cukup penting dalam peningkatan quality of work life 



51 

 

para karyawan selama bekerja di perusahaan. Selain itu, juga 

diketahui bahwa quality of work life dan keterlibatan kerja 

karyawan di perusahaan tersebut adalah sedang. 

Berdasarkan hasil tersebut, akan baik bagi perusahaan 

untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan quality of 

work life dan keterlibatan para karyawan. Salah satu cara 

untuk meningkatkan yaitu dengan membuat program yang 

melibatkan para karyawan. Program tersebut dapat berupa 

adanya pertemuan-pertemuan untuk memberikan ide 

mengenai cara kerja yang lebih efisien, atau adanya evaluasi 

rutin bersama mengenai kinerja sesama rekan kerja. Hal 

tersebut juga secara tidak langsung akan meningkatkan 

quality of work life. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Quality of Work Life masih menjadi topik yang jarang 

dibicarakan di Indonesia sedangkan, penting bagi perusahaan 

juga untuk mengetahu sejauh mana quality of work life para 

karyawan selama bekerja. Oleh karena itu, QWL dapat 

menjadi salah satu topik yang menarik untuk diangkat dalam 

penelitian – penelitian selanjutnya. Dengan dikembangkannya 

penelitian mengenai QWL, diharapkan akan ada lebih banyak 

penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada 

perkembangan psikologi industri organisasi. 

Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan 

variabel yang serupa, agar dapat mempertimbangkan beberapa 
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kelemahan yang timbul dalam penelitian ini. Beberapa 

kelemahan tersebut diantaranya, yaitu peneliti selanjutnya 

dapat melakukan pendekatan yang lebih mendalam kepada 

karyawan mengenai QWL maupun keterlibatan kerja, 

sehingga perbedaan antara asumsi awal peneliti dengan hasil 

penelitian dapat diminimalisir. Peneliti juga dapat melakukan 

preliminary try out terlebih dahulu kepada sebagian kecil 

subyek untuk mengetahui pemahaman subyek mengenai skala 

sebelum disebarkan kepada seluruh subyek.  

Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

QWL, seperti adanya komunikasi yang terbuka, tersedianya 

fasilitas, kompensasi yang seimbang dan fair, dan adanya 

perlakuan yang adil dan fair. Peneliti mengasumsikan bahwa 

faktor-faktor tersebut juga memiliki hubungan dengan quality 

of work life para karyawan. 
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